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چكيده
ختم نبوت و انسدات باب وحي تشهريعي پهس از نبهي خهاتم از ضهروريات
تي اسالم و از باورهاي ب ياتي مسلمانان اسهت .ترتيهدي نيسهت كهه تبيهي و
تقليل صقيح اي مسلله ،طراوت ايمان و باورههاي تي هي مسهلمانان را فيونهي
مي بخشد و براي بشر معاصر نيي اي فرصهت را فهراهم مهيسهازت تها ايه تيه
جهاني و كامل را مورت مطالعه و بازكاوي قرار تهد.
اي نو تار باب تازه اي براي تبيي خاتميت گشوته است و اي مسلله را از
طريو فراي د امامت تر تي خاتم بررسي كرته است .هلون پيهامبر اكهرم، 
قلمرو نيابت و خالفت امام از پيامبر ، نقش و م يلت امامان معصوم تر
تمسير و تبيي معارف و احكام تي و تطبيو و اجراي آن و جايگهاه حقيقهي و
حقوقي آنان و نيي ارتباط امامت و خاتميت از مساالي است كه تر اي جسهتار
مورت كاوش قرار گرفته است.
واژگان كليدي :امامت ،واليت تكويني ،واليت تشـريعي ،خاتميـت ،خالفـت،
نيابت ،مرجعيت.
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مقدّم
ختم نبوت به معناي ختم ديانت و جايگزيني عقل از دين نيست ،بلكه بدين معناست
كه پس از پيامبر خاتم محمد مصطفي كس ديگري از سوي خداونـد بـه نبـوت
مبعول نمي گردد؛ زيرا گوهر نبوت فراگيري وحي است؛ وحـي تشـريعي و اخـص
كه توسط فرشتة الهي بر پيامبر نازل ميشود .اين گوهر پس از نبي خاتم در
كس ديگري يافت نميشود.
ختم نبوت از باورهاي راسخ و بنيادين مسلمانان و از ضروريات دين اسالم است
و انكار آن به منزلة انكار اصل نبوت نبي خاتم به شمار ميآيد.
در زمان حيات پيـامبر گرامـي اسـالم مسـلمانان از نـور وجـود و حضـور آن
حضرت حظّ و بهرة مستقيم ميبردند و در تمام قلمرو دين ،هـر چـه از مـتن و واقـع
اســالمي مــيخواســتند ،از آن حضــرت فــرا مــيگرفتنــد .ارتحــال و فقــدان پيــامبر
رحمت چالشها و پرسشهاي مهمي را فراروي مسلمانان مينهـد؛ از جملـه اينكـه
چرا باب نبوت مسدود و رابطة زمينيان با عالم برين گسسته شـد؟ علّـت خـتم نبـوت
چيست؟ آيا پس از پيامبر كسي هست كه مردم از طريي او به مـتن واقـع اسـالم
دست يابند و او هدايت و تربيت معنوي مردم را به عهده گيـرد؟ اوضـاع بشـر عصـر
حاضر كه خأل معنويت و ديانت در ميان آنان بيداد ميكنـد ،بـه ايـن پرسشـها قـوت
بيشتر ميبخشد؛ زيرا بشر عصر حاضر بسي نيازمندتر به وجود نبـي و هـدايتگر الهـي
است و حضور پيامبر با معجزات علمي ،بسا سودمندتر به حال آنان است.
هدف اصلي در اين نوشتار ،تبيين و تحليل ختم نبوت از رهگذر امامت و ارتباط
امامت و خاتميت است و نيز نقش امامان معصوم در تفسير و تبيين احكام ديـن،
حفظ و تطبيي و اجراي شريعت و هدايت و تربيت معنوي مردم است.
بايد گفت ،دستيابي بـه نقـش امامـان معصـوم و تعيـين جايگـاه حقـوقي آن
بزرگواران بدون بررسي دو امر ذيل امكانپذير نيست:
الف) بررسي چيستي و مؤلفههاي امامت و شرايط و اوصاف امام ؛
ب) بررسي و آگاهي از شئون پيامبر. 
امر نخست امامت ،تصويري صحيو از امامـت اسـت كـه بـر اسـاس آن ،امامـت

مقــامي الهــي و لطــف و عنايــت حــي اســت؛ چــه فراينــد امامــت ،اســتمرار وظــايف
پيامبر و امامت ،خالفت و نيابت مطلي از پيغمبر است و تمام شرايطي كه در
نبوت شرط است ،در امامت نيز شرط است .بديهي است كه دقت در امـور يادشـده
نقش و جايگاه امامان معصوم را تا حـدود زيـادي روشـن مـيسـازد؛ زيـرا اگـر
امامت به عنوان امتداد وظايف پيغمبر عنايت و لطف حي اسـت و امـام ،نايـب و
خليفة رسول خداست ،تمام شئون پيامبر پس از رحلت آن حضرت به عهدة امام
معصوم است ،جز يك شأن كه فرا گرفتن وحـي باشـد ،چـون بـاب وحـي ،پـس از
رحلت حضرت ختمي مرتبت مسدود است و بـراي هـيچ كـس وحـي پيامبرانـه
(وحي اصطالحي) نازل نخواهد شد و ايـن امـر از ضـروريات اسـالم و انكـار آن بـه
منزلة انكار اصل نبوت نبي خاتم است.

 .1شئون پيامبر اكرم
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پيامبر خاتم به گواهي قرآن و سيرة خود آن حضـرت ،داراي وظـايف و شـئون
متعددي بود و چندين مسئوليت و مقام را در زمان حياتش عهدهدار بود.
نخستين شأن رسول خاتم فرا گرفتن وحي است كه قوام نبـوت آن حضـرت
به شمار ميآيد و با رحلت ايشان باب آن مسدود و مقطوع است.
شأن دوم ،واليت مطلقة پيامبر است ؛ زيرا به گواهي قرآن ،پيامبر ولي و
سرپرست همة مؤمنان است كه از آن به واليت تشـريعي نيـز تعبيـر مـيشـود .قـرآن
ميفرمايد« :پيامبر در تصرف امور مؤمنان از خود آنان سزاوارتر اسـت» .واليـت
تشريعي خود داراي مراتـب و فروعـات ذيـل اسـت كـه جملگـي آنهـا جـزو شـئون
پيامبر به شمار ميآيد:
زعامت دا حكومت :زعامت و رياست در حكومت در زمان رسول خدا از
آنِ او بود و خداوند اطاعتِ آن حضرت را در تمام اين امور واجـب و الزم شـمرده
است« :از خدا و رسول خدا اطاعت كنيد» (آل عمران .)18 /قضاوت ،داوري ميان مردم
كه جزو وظايف حاكم اسالمي ميباشد ،نيز در زمان حيات نبي خـاتم از شـئون
اختصاصي آن حضرت بود .قرآن كريم ميفرمايد:

به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود ،مگر اينكه در اخـتالف خـود،
تو را به ياري بطلبند ،سپس از داوري تـو در دل خـود احسـاس نـاراحتي نكننـد و
كامالً تسليم باشند (نساء.)35 /

ال ت دا اموال عمومی :شأن ديگر پيغمبر تصرف در امور اقتصادي مردم
بود .اين مقام را نيز خداوند به او واگذار كرده بود .قرآن در اين باره ميفرمايد:
از اموال آنان صدقهاي بگير تا به وسيلة آن ،آنان را پاك و پاكيزه سازي (توبه.)331 /

مهجعهت دا معااف احكام اتای :يكي از عمدهترين شئون پيامبر مرجعيت
آن حضرت در معارف و احكام دين بود .هـر كسـي هـر پرسشـي را از مـتن و واقـع
اسالم ميخواست ،پيامبر اكرم متكفل پاسخ آن بود و معارف و احكـام ديـن را
تبيين و تفصيل ميداد .اين مقـام بـه گـواهي قـرآن از مناصـب اسـمي پيغمبـر بـود و
خداوند او را مرجع ،مبيّن و مفسّر كالم حي و معارف دين قرار داده است:
ما هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم تا حقايي را براي آنها آشكار سازد
(ابراهيم.)1 /
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و در خصوص پيامبر خاتم ميفرمايد:

و ما اين قرآن را بر تو فرو فرستاديم تا آنچه به سوي مردم نازل شـده اسـت ،بـراي
آنها روشن سازي (نحل.)11 /
آنچه پيامبر براي شما آورده ،آن را بگيريد و از آنچه شما را بازداشته ،بـاز ايسـتيد
(حشر.)3 /

تهبهت معبوي فكهي :اين مقام از متفرعات مرجعيت فكـري و دينـي و بـدين
معناست كه خداوند پيامبر را آموزگار بـزرگ همـة انسـانها قـرار داده و تربيـت
معنوي و فكري مسلمانان را به او سپرده است تا در پرتو تعليمات و آموزههاي الهـي
آن حضرت به سعادت ابدي نائل گردند .ادلهاي كه مقام مرجعيـت را بـراي پيغمبـر
ثابت ميكرد ،به داللت تضمني اين مقام را نيز براي او به اثبات ميرساند.
شئون نامبرده از عمدهترين مناصـب پيـامبر خـاتم بـه شـمار مـيرود و سـاير
وظايف را نيز در بر ميگيرد.

حال پرسش عمده اين است كه گسترة نقش و منزلت امامـان تـا كجاسـت؟
آيا در عصر خاتميت همة شئون و وظايف پيامبر خاتم را امامان عهـدهدارنـد يـا
پارهاي از شئون آن حضرت را؟ بـه ديگـر سـخن ،امـام جانشـين و نايـب پيـامبر
است ،آيا نيابت و خالفت امام از نبي خاتم نيابت مطلي است و همة شـئون او را
استخالف نموده است يا نيابت مقيّد و تنها برخي از وظايف او را عهدهدار است؟
اين مسئله يكي از نقاط اختالف شيعه و اهل سـنت اسـت .شـيعه قائـل بـه نيابـت
مطلي است و امام را عهدهدار همة شئون پيامبر ميداند ،اما اهـل سـنت رويكـرد
دوم را پذيرفتهاند و بر اين باورند كه امام تنها شأن زعامت و رياست در حكومت را
با متفرعات آن عهدهدار است.

 .2رويكرد شيعه در نقش و منزلت امامان معصوم
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  .يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلّغت رسالتك( مائده.)62 /
  .اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم اإلسالم ديناً( مائده.)3 /

جايگاه امامان معصوم تر عصر خاتميت /پژوهشها

چنانچه گذشت ،نقش و منزلت امام با تصوير امامت مرتبط است و امامت در تصوير
صحيو آن عبارت است از مقام و واليت فراگير الهي و عنايت آن براي كسي كه از
سوي خداوند به جانشيني پيامبر تعيين شده است .امامت همانند نبوت ،مقامي الهي و
عنايتي ربّاني و فراتر از گزينش مردم است .تمام شرايط نبوت و در روس همـة آنهـا
پيراستگي از خطا و گناه و علم گسترده براي امام نيز شـرط اسـت؛ بنـابراين ،امامـت
استمرار وظايف نبوت و آموزههاي علمي و معنوي آن است ،بـه گونـهاي كـه همـة
دادههاي دين پس از رحلت نبي خاتم بر محور آن ميچرخـد و جـز بـه وجـود
امامت استوار نميماند .دين و آثار و تبيين و تفسير معارف و احكام آن بدون فرايند
امامت به تمام و كمال نميرسد و حفـظ و اجـرا نمـيگـردد و از همـين رو ،تبليـ و
اعالم آن از نگاه قرآن به منزلة تبلي و اعالم كلّ دين و فرايند امامت ،كمال دين و
اتمام نعمت الهي است.
امامت نبوت نيست و امام از آن حيث كه امام است ،نبي نيست؛ هر چند كـه هـر
دو شأنِ عظيم و الهي در پيامبر خاتم و پارهاي از پيامبران پيش از او گـرد آمـده

است؛ لذا نبي خاتم هم نبي است و هم امام ،لكن جنبة نبوت آن حضرت غير از
جنبة امامت اوست و قرآن مجيد نيز ميان ايـن دو جنبـه تفـاوت گذاشـته اسـت و در
داستان ابراهيم با اينكه آن حضرت داراي مقام نبـوت بـود ،سـالها پـس از آن و
پس از امتحانات و آزمونهاي سخت مقام امامت نيز براي آن حضرت قرار داده شد.
بنابراين امام ،جايگاه حقيقي و حقوقي پيامبر را دارد و همچون او از واليـت
تكويني و تشريعي برخوردار است .شايان يادآوري كه آن دسته از شـئون و صـفات
امام كه از امور تكويني است و با جعل تشريعي قابل جعـل و ايجـاد نيسـت ،نشـانگر
جايگاه حقيقي او و آن دسته از شئون و صفات امام كه با جعل و ايجاد تشريعي قابل
جعل است ،نشانگر جايگاه حقوقي امام است.

2ـ .1جعل تكويني و تشريعي
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از آنجا كه توضيو جعل تكويني و تشريعي در فهم واليت تكويني و تشريعي و نيـز
در فهم جايگاه حقيقي و حقوقي امامان معصـوم سـودمند اسـت ،الزم اسـت بـه
توضيو معنا و مفهوم اين دو پرداخته شود:
در جعل تكويني و تشريعي حي يت جعل و ايجاد اسـت و در واقـع ،ايـن حي يـت
نقطة اشتراك هر دو مفهوم تكويني و تشـريعي اسـت و نقطـة افتـراق آن دو در ايـن
است كه در جعل تكويني دو خصوصيت است:
الف) خداوند از اين رو كه خالي ماهيات ممكن است ،چيـزي را ايجـاد و جعـل
ميكند؛
ب) مصلحت در نفس ايجاد و جعل شيء اسـت؛ م ـل ايجـاد آسـمان و زمـين و
انسان و كلّ نظام عالم كه دو ويژگي نامبرده در همة آنها موجود است.
لكن در جعل تشريعي ،خداوند از اين رو كه شارع احكام و شرايع است ،چيزي
را جعل ميكند و مصلحت در ايجاد نفس شيء نيست ،بلكه مصـلحت در آن اسـت
كه بندگان به انجام فعل يا ترك آن روي آورند و در آنان ايجاد داعي نمايـد ،پـس
جعل تشريعي ناظر به مصالو بندگان و رفع فساد از آنان است (اصفهاني.)383/1 :3131 ،
امامان معصوم داراي دو گونه صفات و شئوناند:
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شئون تكو بی ،همانند علم ويژه و مقام راسخ آنان در علم و عصمت
صفا
و نيز خلي آنان از نوري كه پيامبر آفريده شده است .اين دسته از صفات از امور
تكويني است و خداوند علم و عصمت و خلي ويژة آنها را با جعل و ايجاد تكـويني
ايجاد كرده است .با جعل تشريعي ،امام عالم و معصوم نميگـردد و خداونـد از
اين رو كه خالي ممكنات است ،علم و عصمت را در امامان ايجاد كرده است و
مصلحت نيز در نفس ايجاد علم و صفت و خلي ويژة آنان است.
شئون تره عی ،مانند مقام رياسـت فراگيـر الهـي و واليـت تشـريعي؛
صفا
يعني مقام زعامت و قضاوت و تصدي امـور اقتصـادي و مقـام مرجعيـت در ديـن از
امور تشريعي است و خداوند از اين رو كه شارع شريعت و احكام اسـت ،واليـت و
امامت را براي كساني كه در خور اين مقاماند ،جعل و ايجاد ميكند و مصلحت اين
جعل ناظر به بندگان اسـت و خداونـد از ايـن رو آنـان را رئـيس ،مرجـع و اولـي در
تصرّف قرار داده تا امت را به پيروي از آنهـا ترغيـب كنـد و در مـردم ايجـاد داعـي
نمايد كه مصالو و سعادت ابدي خود را از طريي پيشوايي و هدايت آنـان بـه دسـت
آورند و از مفاسد و شقاوت ابدي در امان بمانند.
در اينجا اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه جعل نبوت و امامت صرفاً بـراي
كسي ممكن است كه از نظر كماالت نفساني به نهايت رسيده باشـد و چنـين نيسـت
كه بدون اينكه كسي از شرايط و اوصاف ويـژهاي برخـوردار باشـد ،بـراي او جعـل
نبوت يا امامت شود.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ميان جايگاه و شخصيت حقيقي امام و
جايگاه و شخصيت حقوقي او تناسب و ارتباط روشني وجود دارد .امام چون در جايگـاه
و شخصيت حقوقي خود داراي عصمت ،علم ويژه ،برتري در تمـام فضـايل و كمـاالت
نفساني است ،در بعد شخصيت حقيقي نيز از جايگاه و منزلت ويژهاي برخوردار اسـت
و مقام زعامت مردم و مرجعيت فكري و ديني آنان به او سپرده شده است؛ به ديگـر
سخن ،همان گونه كه سنّت الهي در تعيين پيامبران بر اين بوده كـه هـيچ پيـامبري را
بدون صفات ويژه در بعد شخصيت حقيقي ،مقام و حقوق پيامبري نـداده اسـت ،در
امامت نيز كه مقامي الهي است ،سنّت الهي به همان منوال است و خداوند كساني را

براي امامت برگزيده كه در بعد شخصيت حقيقي ،داراي صفات ويژهاي بودهاند.
اكنون پس از توضـيحات يادشـده در بـاب تفكيـك و تمـايز جايگـاه حقيقـي و
حقوقي و شئون و مقامات تكويني و تشريعي ،به اصل مطلب برميگرديم و نقـش و
منزلــت امامــان معصــوم را در پرتــو آيــات و احاديــث نبــوي و گفتــار خــود آن
بزرگواران بررسي ميكنيم.

2ـ .2مقام واليت

يكي از مقامات امام ،واليت و اولي بودن در تصرّف در تمام شئون مسلمانان اسـت،
چنان كه از خود آنان در تدبير و تصرّف امورشان شايستهتر است .ايـن مقـام از آيـة
واليت و حديث غدير به روشني استفاده ميشود .در آية واليت خداوند ميفرمايد:

همانا وليّ شما خدا و رسول او و كساني هستند كه ايمان آوردهاند؛ آنان كـه نمـاز
به پا ميدارند و در حال ركوع زكات ميدهند (مائده.)55 /

2ـ .3واليت تشريعي و اقسام آن
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از مناصب رسمي امامان به واليت تشريعي تعبيـر مـيشـود ،چنانچـه از مقامـات
معنوي آنان به واليت تكويني تعبير ميشود .واليت تشريعي مقام و منصبي قانوني و
قراردادي است كه به خاطر ادارة شئون مردم به افراد برگزيدهاي از جانـب خداونـد
اعطا ميشود (سبحاني.)33 :3198 ،

2ـ3ـ .1تفويض تشريع احكام

مقصود از تفويض تشريع احكام اين است كه خداوند زمام و اختيار تشريع قوانين را
به پيامبران و امامان سپرده و آنان ،آنچه بخواهند ،از حالل يا حرام اعالم مينمايند و
دستگاه تشريع بر محور اراده و خواست آنان ميگردد.
واليت تشريعي به اين معنا براي هيچ كسي جز خداونـد ثابـت نيسـت و آيـات و
روايات چنين واليتي را از غير خدا حتي از پيامبر سلب ميكند .قرآن كـريم در
پاسخ به خواستة مشـركان كـه اصـرار مـيورزيدنـد پيـامبر در محتويـات قـرآن
تغييراتي بدهد ،ميفرمايد:

بگو :من حي ندارم كه از پيش خود آن را تغيير دهـم ،فقـط از چيـزي كـه بـه مـن

وحي ميشود ،پيروي ميكنم .اگر پروردگارم را نافرمـاني كـنم ،از مجـازات روز
بزرگ ميترسم (يونس.)35 /

2ـ3ـ .2زعامت سياسي و اجتماعي

اين شأن كه معناي دوم واليت تشريعي است ،بدين معناسـت كـه خداونـد كسـي را
زعيم سياسي و رهبر اجتماعي مسلمانان قرار بدهد .همان گونه كـه در بحـث شـئون
پيامبر گذشت ،اين مقام به گواهي آيات قرآن كه اطاعت پيامبر را واجب و
او را از خود مؤمنان در تصرف امورشان شايستهتر ميداند ،از شئون پيامبر بود و
از شاخههاي اين زعامت گسترده ،قضاوت و داوري جامعـة اسـالمي اسـت كـه ايـن
شأن نيز از آنِ پيامبر بود.

2ـ3ـ .3واليت در اموال عمومي
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اين شأن نيز از متفرعات واليت در تشريع است و پيامبر به گواهي قرآن معلم و
آموزگار كتاب و تعاليم آسماني ،مبيّن معارف و مشكالت قـرآن و بازگوكننـدة سـنن و
احكام الهي بود و از همين رو به اتفاق همة مسلمانان و گواهي نصوص قرآن ،گفتـار
و رفتار آن حضرت در تعاليم اسالم و شرح وظايف بندگان سند و حجّت است.
بايد گفت ،آيه و حديث واليـت ،واليـت تشـريعي را بـا همـة مراتـب آن بـراي
امامان معصوم به اثبات ميرساند.
افزون بر آن ،احاديث نبوي مشهور ديگري نيز در دست است كه در آنها جايگاه
و شخصيت حقيقي امامان به گونة مبسوط بيان شده است .ابتدا متن عمـدهتـرين
  .و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم( نحل.)99 /
  .و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا( حشر.)2 /

جايگاه امامان معصوم تر عصر خاتميت /پژوهشها

اين شأن نيز از متفرعات واليت تشريعي و جزء وظايف رهبري است كه امور مالي و
اقتصادي مسلمانان را اداره ميكند و پيـامبر بـه گـواهي قـرآن در امـوال و امـور
اقتصادي مسلمانان تصرف ميكرد« :از اموال آنها صدقه بگير تا به وسيلة آن آنهـا را
پاك سازي و پرورش دهي» (توبه.)331 /

و مشهورترين آنها را يادآور شده و از حيث سند به بررسي آنها ميپردازيم .پـس از
آن ،داللت احاديث يادشده را بر شئون متعدد امامان معصوم كه بيانگر جايگـاه
حقيقي و حقوقي آنان است ،مورد بازكاوي قرار ميدهيم.

2ـ .4نقش و منزلت امامان معصوم در احاديث نبوي
2ـ4ـ .1حديث ثقلين

يكــي از احاديــث مشــهوري كــه پيــامبر در آن نقــش امامــان معصــوم را بــا
صراحت بيان كرده و شخصيت حقيقي و حقوقي آنان را تبيين نموده ،حديث ثقلـين
است .اين حديث از آن رو «حديث ثقلين» ناميدهاند كه رسول گرامي در آن از
دو ماية پر ارج ،يعني كتاب و عترت اهل بيت نام برده است.
متن اين حديث در منابع معتبر و دسته اوّل شيعه و اهل سنت به صورت گسـترده
نقل شده است كه در ذيل يادآور ميشويم:
 .5در اصول كافي در حدي ي طوالني آمده است كه پيامبر فرمود:
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سفارش ميكنم شما را دربارة كتاب و اهل بيتم .از خداي عزّوجلّ خواسـتهام كـه ميـان
آنها جدايي نيفكند تا آنها را بر سر حوض به من رساند .خدا خواستة مرا اجابت فرمود.

و نيز فرمود:

چيزي به آنها نياموزيد كه آنها از شما داناترند و بـاز فرمـود :آنهـا شـما را از ديـن
هدايت بيرون نكنند و هرگز به گمراهي وارد نسازند. ...

 .7در صحيو مسلم كه از منابع دسته اوّل و معروف اهل سنت مـيباشـد ،از زيـد بـن
ارقم نقل ميكند كه روزي رسول خدا در ميان ما برخاست و خطبـه خوانـد؛ در
محلي كه آبي بود و «خم» ناميده ميشد و در ميان مكه و مدينه قرار داشت .پـس از
حمد خدا و ثناي بر او ،موعظه كرد و پند و اندرز داد و سپس فرمود:

«اما بعد ،اي مردم! من بشري هستم و نزديـك اسـت فرسـتادة پروردگـارم بيايـد و

« .ووصيكم بكتاب اهلل و وهل بيتـي ،فـإنّي سـألت اهلل عزّوجـلّ ون اليفـرّق بينهمـا حتّـي يوردهمـا علـي
الحوض ،فأعطاني ذل  ،و قال :التعلّموهم فهم وعلم منكم ،و قال :إنّهم لن يخرجوكم من باب هـدي
و لن يدخلوكم في ضاللی» (كليني.)732/5 :5363 ،

دعوت او را اجابت كنم .من در ميان شما دو چيز گرانمايه بـه يادگـار مـيگـذارم:
نخست كتاب خدا كه در آن هدايت و نور است ،پس كتاب خدا را بگيريـد و بـه
آن تمسّك جوييد ـ پيامبر ترغيب و تشويي فراوان دربـارة قـرآن نمـود .سـپس
فرمود :ـ و اهل بيتم را .به شما توصيه ميكنم كه خدا را دربارة اهـل بيـتم فرامـوش
نكنيد ـ و اين جمله را سه بار تكرار نمودـ .

 .3در كتاب معروف سنن ترمذي از جابر بن عبداهلل اين روايت بدينگونه است:

رسول خدا را هنگام حج در روز عرفه ديدم كه بر شتر مخصوص خود سوار بود و
خطبه ميخواند .شنيدم كه ميفرمود« :اي مردم! من در ميـان شـما چيـزي گذاشـتم كـه
اگر به آن تمسك جوييد ،هرگز گمراه نخواهيد شد؛ كتاب خدا و عترتم اهل بيتم».
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حديث معروف ديگر دربارة نقش و منزلت اهل بيت و امامـان معصـوم حـديث
سفينه است .اين حديث را هشت نفر از اصحاب رسول خدا نقل كـردهانـد و در
بسياري از كتب و جوامع روايي شيعه و اهل سـنت آمـده اسـت .مرحـوم سيدهاشـم
« .قام رسول اهلل يوماً فينا خطيباً بماء يدعي خمّاً بين مكّی و المدينی فحمد اهلل و وثني عليـه و وعـظ و
ذكر ،ثمّ قال :ومّا بعد ،وال ويّها الناس! فإنّما ونا بشر يوشك ون يأتي رسول ربّي فأجيب ،و ونا تارک فيكم
ثقلين ووّلهما كتاب اهلل فيه الهدي و النور ،فخذوا بكتاب اهلل و استمسـكوا بـه فحـثّ علـي كتـاب اهلل و
رغّب فيه ،ثمّ قال :و وهل بيتي ،وذكّركم اهلل في وهل بيتي ،وذكّركم اهلل في وهل بيتي ،وذكّـركم اهلل فـي
وهل بيتي» (مسلم ،بيتا.)573/2 :
 ...« .يا ويّها الناس إنّي تركت فيكم من [مـا] إن وخـذتم بـه لـن تضـلّوا كتـاب اهلل و عترتـي وهـل بيتـي»
(ترمذي ،373/1 :5903 ،ح.)3329

جايگاه امامان معصوم تر عصر خاتميت /پژوهشها

ترمذي ميافزايد :همين معنا را ابوذر و ابوسعيد خدري و زيد بن ارقـم و حذيفـه
نيز نقل كردهاند.
 .9اين حديث را ابوبكر احمد بن حسن بيهقـي در كتـاب السـنن الكبـري (بـيتـا:
 )319/8و حافظ طبراني در كتاب المعجم الكبير ( )391/5 :3135با تفاوتهـاي انـدكي در
عبارات نقل كردهاند.
گرد آوردن تمام روايات در خصوص حديث ثقلين نيازمند تأليفي مستقل اسـت
كه اين نوشتار آن را برنميتابد.

بحراني يازده روايت از طريي اهل سنت و نه روايت را از طريـي شـيعه در ايـن بـاره
آورده است (بحراني ،بيتا31/1 :ـ .)81شيخ محمد انطاكي ميگويد:

همة علماي اسالمي اتفاق نظر دارند كه اين حديث از احاديث صحيو و مستفيض
و نزديك به حدّ تواتر است و تعداد زيادي از حافظان و ائمة حديث و مورخـان و
سيرهنويسان كه شمار آنها بال بر يكصد نفر ميرسد ،آن را ذكر نموده و به عنـوان
حديث مورد قبول پذيرفتهاند (.)818 :3135
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اين حديث با عبارات متعددي نقل شده كه از ميان آنها دو روايت ذكر ميشود:
 .5شيخ طوسي با اسنادش از ابوذر نقل ميكند كه پيامبر فرمـود« :اهـل بيـت
من در ميان شما همانند كشتي نوحاند؛ هر كس در آن وارد شود ،نجات يابـد و هـر
كس از آن جدا گردد ،غرق شود».
 .7ابن مغازلي با اسنادش از ابوذر غفاري نقل ميكند كـه وي روزي در كنـار
خانة كعبه در حالي كه دست در حلقة خانه كرده بود ،چنين ميگفت :كسي كه مرا
ميشناسد ،ميشناسد و هر كس مرا نميشناسد ،بداند كه من ابوذر غفاري هسـتم .از
رسول خدا شنيدم كه فرمود« :اهل بيت من در ميان شما هماننـد كشـتي نـوح در
ميان قوم اوست كه هر كس در آن پناه گيـرد ،نجـات يابـد و هـر كـس از آن جـدا
گردد ،هالك شود».
در تشبيه اهل بيت به كشتي نوح ،نكات در خور دقت و ژرفـي نهفتـه اسـت
كه در ادامة جستار آنها را يادآور ميشويم.

2ـ4ـ .3حديث نجوم

حديث ديگري كه به گونهاي وسيع در منابع اسالمي آمده ،حديث نجوم است .ايـن
حديث را نيز شمار ك يري از اصحاب رسول خدا از آن حضرت نقل كردهاند:
« .إنّما م ل وهل بيتي فيكم كم ل سفينی نوح مـن دخلهـا نجـا و مـن تخلّـف عنهـا غـرق» (طوسـي،
 310 :5959و 153؛ نيز ر.ك :خزاز قمي39 :5905 ،ـ 31؛ شيخ صدوق.)397 :5952 ،
« .سمعت رسول اهلل يقول م ل وهل بيتي فيكم كم ل سفينی نوح في قوم نوح من ركبها نجـي و مـن
تخلّف عنها هل » (حاكم نيشابوري ،بيتا .393/7 :براي تفصيل و توضـيو اسـناد ايـن حـديث ر.ك:
مرعشي نجفي ،بيتا 720 /4 :و بعد؛ نقوي46 :5906 ،؛ بحراني ،بيتا 53/3 :و بعد).

شيخ صدوق با اسناد از ابوسعيد خدري و او از رسول خدا نقل مـيكنـد كـه
آن حضرت فرمود:

اهل بيت من اماناند براي اهل زمين ،آن گونه كه ستارگان امان اسـت بـراي اهـل
آسمان (خزاز قمي88 :3133 ،؛ شيخ طوسي.)138 :3131 ،

حاكم نيشابوري از ابن عباس نقل ميكند كه پيامبر فرمود:

ستارگان براي اهل زمين ماية امنيت و نجات از غرق شدن در درياست و اهل بيت
من امان و ماية نجات امتم از اختالفاند .پس هنگامي كه قبيلهاي از عرب بـا آنهـا
مخالفت ميكنند ،اختالف در ميان امت ظاهر ميشود و آنها حزب شيطان خواهند
بود (حاكم نيشابوري ،بيتا.)318/1 :
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 .3شخصيت حقيقي امامان معصوم

پيامبر بزرگوار اسالم در احاديث پيشگفته از شخصيت حقيقي امامـان معصـوم
پــرده برداشــته و از آن ســخن گفتــه اســت و در مجمــوع آنهــا را در بعــد شخصــيت
حقيقي ،داراي ويژگيهاي ذيل ميداند:
 .5عصمت؛ امامان در قلمرو هـدايت و وظايفشـان در برابـر خـدا و مـردم از
خطا و گناه پيراستهاند؛ چون در احاديث يادشده قـرين و همـراه بـا قـرآن قـرار داده
شدهاند و در قرآن هيچ خطا و باطلي راه ندارد؛ بنابراين ،آنان نيز از خطـا و نسـيان و
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اين حديث ،افزون بر نكاتي كه دو روايت پيشين بر آن داللت داشت ،نكتة مهم
ديگري را ميرساند و نقش ديگري را براي امامان معصوم ت بيت ميكند و آنها
را مرجع اختالف امت معرفي ميكند؛ يعني هرگاه ميان امـت در امـور ديـن و سـاير
موارد ،اختالف افتد ،مرجع حلّ اختالف و دافع نزاع آنان ،امامان معصوم هستند
و همان گونه كه ستارگان ماية نجات اهل زمين است ،اهل بيت پيـامبر نيـز مايـة
نجات و رفع اختالف امتاند.
بايد گفت ،چنانچه از متن احاديث يادشده پيداست ،مضمون آنها بسـيار نزديـك بـه
هم است و پيامبر اكرم در اين روايات به گونة صريو يا ضمني بسياري از مقامـات و
مناصب امامان و جايگاه و شخصيت حقيقي و حقوقي آنان را تبيين فرموده است.

گناه پيراستهاند و هيچ باطلي در هدايت و تبيين معارف و احكـام و تربيـت فكـري و
معنوي آنان راه ندارد.
 .7علم ويژه و گسترده؛ امامان داناترين مردماند و به حقيقت قرآن و معـارف آن
و هر آنچه در امر هدايت انسان سهيم است ،علم ويژه و خطاناپذير دارند؛ چه اينكـه
پيامبر به صراحت فرمود:

خداي عزّوجلّ به من دستور داد تا تمام آنچه به من آموخته است ،به علي بياموزم.
معالم دينتان را از او و اوصياي پس از او بگيريد .چيزي به آنها نياموزيد كه آنها از
شما داناترند (نعماني.)33 :3188 ،

 .3برترين مردم در تمام فضايل اخالقي و كماالت نفساني؛ اينكه پيغمبر خدا
فقط اهل بيت را قرين و همراه قرآن قرار داده و فرموده در هيچ چيزي بر آنـان
پيشي نگيريد ،به داللت التزامي مي رسـاند كـه هـيچ احـدي در ميـان امـت در هـيچ
فضيلتي به سان اهل بيت نيست وگرنه ديگران نيز همراه قرآن معرفي ميشدند.
مجلة تخصّصي الهيات و حقوق /پاييي  / 7831مارة 92

 .4منزلت و جايگاه حقوقي امامان معصوم

روايات متواتر يادشده به خوبي نشان ميدهد كه پيامبر امر واليـت را بـه فرمـان
خداوند به امامان معصوم سپرده است .مراد از واليت ،چنانچه گذشت ،اولويت
تصرّف در امور مسلمانان و واليت تشريعي است كه ايـن مراتـب و معـاني را شـامل
است :رياست در حكومـت ،قضـاوت ،تصـرف در امـوال عمـومي ،حفـظ مرزهـاي
اسالمي ،مرجعيت در معارف و احكام دين ،رفع اختالف ميان علماي امت ،تصـدّي
تربيت معنوي و فكري.
احاديث متواتر يادشده همة مناصب و شئون فـوق را بـه صـراحت يـا بـه داللـت
تضمني و التزامي براي امامان معصوم اثبـات مـيكنـد .از محتـواي احاديـث بـه
خوبي فهميده ميشود كه پيغمبر اكرم به فرمان خداوند امامان معصوم را به
جهت دارا بودن ويژگيهاي منحصر به آنان ،حاكم مسلمانان و مرجع آنها در معارف
و احكام ديني و رافع اختالف ميان علماي امت قرار داده و گفتار و رفتار آنهـا را در
همة امور يادشده سند و حجت شرعي دانسته است.

4ـ .1رياست در حكومت

رياست در امر زعامت و حكومت مسلمانان از مناصب رسمي امامان معصـوم اسـت
كه اين مقام نيز به جايگاه حقوقي آن بزرگواران برميگردد؛ يعني رسول گرامي
به امر خداوند ،امامان را رئيس و حاكم جامعة مسلمانان قرار داده و اين مقـام را
به سبب خصوصيت و شايستگياي كه در آنها وجود دارد ،به آنان سپرده است.
نكتة در خور تأمل آنكه نبايد چنين پنداشته شود كه آن دسته از امامان معصومي
كه در ظاهر رئيس و حاكم بـر جامعـة مسـلمانان نبـودهانـد ،در تـدبير امـور سياسـي
مسلمانان هيچ نقشي نداشتهاند؛ زيرا امامان معصوم هرچند در ظاهر حاكم رسـمي
و ظاهري مردم نبودهاند ،در عين حال ،نقش مهم و سازندة آنـان در امـر تـدبير مسـلمانان
در طول تاريخ اسالم به هيچ گونه انكارشدني نيست .موضعگيري و رويكرد سياسي
امامان معصوم ويژة خود آنها بوده است ،بـه گونـهاي كـه بـا همـة رويكردهـاي
سياسي كه در تاريخ اسالم مشهود و معروف است ،متفاوت و متمايز است.
هومشن
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در تاريخ سياسي اسالم رويكردهاي سياسي مختلف بـه چشـم مـيخـورد .همـة ايـن
رويكردها را ميتوان به صورت ذيل تقسيمبندي نمود:
اتف) ا كهد سلط گها ان ؛ هدف اصلي در اين رويكرد تنها رسيدن به قدرت
و تحقّي اهداف و منافع شخصي و بهرهمندي از اموال و قدرت است .دستكم روية
سياسي بنياميه و بنيعباس كه دورهاي بسيار طوالني نيز هست ،به كلّـي از مصـاديي
اعالي همين رويكرد است.
ب) ا كهد انقالبی صهف؛ هدف و انديشة اصلي در ايـن رويكـرد ،صـرفاً بـر
انقالب و پيروزي متمركز است؛ پيروزي در برابر آنچه از ديد اين جماعـت ،ظلـم و
خروج از شريعت تلقّـي مـيشـود .ويژگـي ديگـر ايـن رويكـرد آن اسـت كـه ايـن
موضعگيري غير قابل تغيير ،به شدّت جزمگرايانه است .نيز اينكه دورنماي مصالو و
مفاسد حركت در نظر گرفته نميشود و با مصلحت و مفسده هرگز تغييـر نمـييابـد.
نمونة بارز اين رويكرد ،رويّة سياسي خوارج است كه دو ويژگي نامبرده در حركت
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4ـ1ـ .1رويكردهاي سياسي در عصر ائمه
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سياسي آنان مشهود و محسوس است.
ج) ا كهد نفاقگها ان ؛ اين رويكرد چنانچـه از نـامش پيداسـت ،در ظـاهر از
اسالم و مصالو مالي آن و نشاط فكري و فرهنگي و اجتماعي دم مـيزنـد ،لكـن در
واقع ،رويكردي است تخريبي و سامانبرانداز كه زيربناي جامعة اسالمي و وحدت و
اخوّت اسالمي را تخريب ميكند .رويكرد زنادقه و ناصبيها را مـيتـوان از مصـاديي
اين رويكرد شمرد.
د) ا كهد اصالح گها ان ؛ ايـن رويكـرد حركتـي اسـت ضـد مظـاهر فسـاد و
انحراف و سلطة جور و مـردم را بـا موعظـة حسـنه و يـا نهضـت و قيـام ،بـه اصـالح
انحرافها و ريشهكن كردن فساد فرا ميخواند .اين رويكرد نزديكترين رويكـرد بـه
روية سياسي امامان معصوم است .قيام پارهاي از علويـان هماننـد نهضـت زيـد و
فرزندش يحيي را ميتوان نمونة بارز اين رويكرد برشمرد.
ه ) ا كهد ميتبی به مصلحت؛ بنيان اين رويكرد بر حفظ مصالو عالي اسالم و
رفع مفاسد مضر مقابل آن ،استوار است و به دورنماي مصالو و مفاسد نظـر دارد .در
هر حركتي با موازنه و سنجش ،مصالو اهم را بر مصالو مهم مقدم مـيدارد و بـراي
دوري گزيدن از افسد ،روية صبر و شكيبايي را در برابر فاسـد در پـيش مـيگيـرد و
بدين گونه َافسد را به فاسد دفع ميكند .لذا اين رويكرد ،جزمگرايانـه و تغييرناپـذير
نيست ،بلكه هميشه در حال تغيير است و در هر مقطعي در مقابل هر پديدة سياسي و
اجتماعي بر اساس مصالو عالي اسالم و مفاسد مقابل آن تغييرپذير است؛ تغييري كه
بر پاية ايمان به خدا و مبادي و عقايد ح ّقه و بنيادين و به سمت اصلو معنوي و مادي
است و نتايج م بت و اثربخش را در پي دارد (حكيم891 :ـ.)893

4ـ1ـ .2رويكرد سياسي امامان معصوم

چنانچه اشاره شد ،رويكرد سياسي امامان ويژة آن بزرگواران و مبتنـي بـر موازنـه در
مصالو و اولويتهاست .در تاريخ سياسي اسالم ،از آغاز آن تا عصر حاضـر ،بـه جـز اهـل
بيت هيچ كسي را سراغ نداريم كه مصالو عالي اسالم را در نظـر گرفتـه و آن را بـر
همـه چيـز مقـدّم بـدارد .صــبر  71سـالة اميـر مؤمنــان و صـلو فرزنــدش امـام حســن

مجتبي و قيام امام حسين و نيز صبر امـام صـادق و امـام رضـا و دسـت
نزدن ايشان به قيامهاي سياسي و انقالبي ،جملگي بر حفظ مصـالو عـالي اسـالم و موازنـه
در مصالو و اولويتها مبتني است؛ در دورهاي به مقتضاي حفظ مصالو اهم رويـة صـبر و
شكيبايي را در پيش گرفتهاند و در دورهاي ديگر براي حفظ مصالو اهم و دفع افسـد بـه
قيام مصلحانه و فداكاري بينظير اقدام كرده و با تمام هستي از اسـالم و ارزشـهاي واالي
آن حراست نموده و هويت ض ّد اسالمي حاكمان نفاق و جور را آشكار كردهاند.
ويژگي ديگري كه در رويكرد سياسي امامان معصوم مشـهود اسـت ،حفـظ
وحدت جامعه و امت اسالمي ،برقراري روابط مبتني بر اخوّت اسـالمي و دوسـتي و
احترام متقابل ميان آحاد امت اسالمي است.

4ـ .2قضاوت
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ّ  .إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك اهلل( نساء.)501 /
  .يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به( نساء.)60 /
  .و لكلّ أمّة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط و هم اليظلمون( يونس.)92 /
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قضاوت ،تصرف در امور اقتصادي و حفـظ مرزهـاي اسـالمي هـر سـه از متفرعـات
رياست در حكومت و از مناصب و شئون حاكم و زعيم اسالمي است .نقش داوري
مبتني بر داد و عدل در نظم عمومي جامعه ،به ويژه در جامعـة صـالو كـه پيـامبران و
امامان در صدد تشكيل آن بودند ،بر هيچ كسي پوشيده نيست؛ زيرا موضوع داوري،
اختالف و منازعات مردم است كه از بدو پيدايش و تشكيل جامعة انساني ميان افراد
جامعه مطرح بوده است و بسا در مواردي هـر يـك از دو طـرف درگيـر ،حـي را بـه
جانب خود ميبيند كه بر سختي و دشواري امـر قضـاوت افـزوده اسـت .از ايـن رو،
داوري و رفع منازعات مردم مقامي الهي و از شئون پيامبران اسـت ،بـه گونـهاي كـه
كتب آسماني و پيامبران الهي نسبت به آن اهتمام خاصّي داشتهانـد .قـرآن كـريم از
داوري به سوي طاغوت نهي نموده ،ميفرمايد« :ميخواهند داوري خود را به سـوي
طاغوت ببرند ،با اينكه قطعاً فرمان يافتهاند كه به آن كفـر ورزنـد» .نيـز داوري را از
وظايف پيامبران و عدالت را در آن شرط ميداند« :و هر امتي را پيامبري است .پـس
چون پيامبرشان بيايد ،به عدالت داوري شـود و بـر آنـان سـتم نـرود»؛ «اگـر داوري

ميكني ،پس به عدالت ميانشان حكم كن».
بنابراين ،داوري در اسالم مقامي الهي است كـه هـيچ كـس مسـتحي آن نيسـت؛
هرچند قضاوتش مطابي با واقع هم باشد ،مگر اينكه از جهت علمي و تقوا و طهارت
روح در خور آن بوده و از جانب پيامبر اذن در آن داشته باشد .چنانچه گذشت،
اين شأن در زمان حيات رسول گرامي از شئون آن حضرت بود و پس از رحلت
آن حضرت ،شأن داوري و رفع منازعه به امامان معصوم سپرده شد؛ زيرا صريو
سخن پيامبر در حديث ثقلين اين بود كه بر اهـل بيـت پيشـي نگيريـد .ايـن
اطالق گفتار پيامبر داوري را نيز شامل است.
افزون بر آن ،آن گونه كه گفته شد ،دانش كافي و عدالت از شروط الزم داوري
است؛ بنابراين ،با وجود امامان معصوم كه از مقام عصمت و علم ويژه برخوردارنـد،
مجالي براي مشروعيت داوري غير آنان باقي نميماند .امير مؤمنان ميفرمايند:
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رسول خدا مرا براي داوري به سوي يمن فرستاد .من به او عرض كردم مـن جـوانم
و قضاوت نميدانم .آن گاه پيغمبر دستش را بر سـينهام گذاشـت و گفـت :پروردگـارا!
قلبش را هدايت كن و زبانش را پايدار گردان .قسم به كسي كه دانه را ميشكافد،
من پس از آن هرگز در داوري ميان دو نفر شك نكردم (ابن حنبل ،بيتا.)91/3 :

يكي از شئون و مناصب رسمي ديگر امامـان معصـوم در راسـتاي قضـاوت،
داوري آنان در نزاعها و اختالفهاي فرقهاي است .خداوند همان گونه كه آنـان را در
مرافعات و اختالفات حقوقي مردم حاكم و داور قرار داده است ،در اختالفـات گروهـي
و فرقهاي كه پارهاي از عالمان امت بر اساس هوا و هوس آنها را به وجود آوردهانـد
نيز آنان را داور و رافع اختالف قرار داده است .در حديث نجوم آمده است:
«اهل بيت من امان براي اهل زمينانـد ،آن گونـه كـه سـتارگان امـان بـراي اهـل
آسمان است» (خزاز قمي.)88 :3133 ،
ستارگان براي اهل زمين ماية نجات از گمراهي و غـرق شـدن اسـت .اهـل بيـت
پيامبر نيز ماية نجات امت از اختالف و گمراهي؛ خواه اختالف از نوع اخـتالف
حقوقي باشد يا خواه از نوع اختالف گروهي و فرقهاي .آنگاه كه افراد يا گروهي در
  .و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط( مائده.)97 /

ميان امت راه را بر مردم مشتبه سازند و آنان را به وادي اخـتالف ،گمراهـي و تحيّـر
افكنند ،هـيچ ملجـأ و پنـاهي جـز اهـل بيـت معصـوم پيـامبر وجـود نـدارد .تنهـا
رهنمونهاي علمي و عملي آنان است كه ماية نجات از گمراهي و تحيّر ميگردد.
اطالق گفتار پيامبر در حديث ثقلين اهل بيت را در همة امور ،مرجـع و
حجّت براي مردم قـرار داده اسـت و در حـديث نجـوم آنـان را بـه منزلـة نـورافكني
قلمداد كرده كه در پرتو آن ،همة گمراهـان و متحيـران از تحيـر و گمراهـي نجـات
يافته ،به راه هدايت و سعادت نائل ميگردند.

4ـ .3اجرا و حفظ شريعت
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همان گونه كه عنايت الهي اقتضا دارد كه قانون و كتاب مقدّسي را براي تنظيم امور
بشر و تأمين سعادت آنان به نيكوترين وجه بفرستد ،ضـرورت لطـف و عنايـت حـي
اقتضا دارد كه مجري امين و صالحي كه به مضامين كتاب و حقايي و رموز آن آگاه
باشد نيز بفرستد تا احكام قوانين الهي را به نيكوترين وجه اجرا نمايد و ناطي بر تبيين
و تفسير آن و نگهدارندة آن از تحريـف و تأويـل باطـل باشـد .اميـر مؤمنـان در
واقعة صفين ،آنگاه كه ياران معاويـه بـراي جلـوگيري از شكسـت قطعـي بـا حيلـه و
نيرنگ ،قرآنها را بر سر نيزه كرده بودند ،اعالم نمود كه «مـن قـرآن نـاطقم» .هـدف
حضرت از اين كالم اين بود كه اين معنا را به اصحاب خـود تفهـيم كنـد كـه عمـل
معاويه و پيروان او تحريف و سرقت كتاب خـدا و تأويـل باطـل آن اسـت .تفسـير و
تأويل صحيو آن را از من بجوييد كه من قرآن ناطي و به رموز و اعماق معـارف آن
دست يافتهام و نگهدارندة آن از تحريف و تأويل باطل ميباشم.
بنابراين ،در كنار قرآن كه متضمن معارف و مفـاهيم و حقـايي ژرف علمـي و اسـرار
دقيي است ،وجود افرادي ربّاني و آگاه به اسرار و علوم الهي الزم و ضـروري اسـت
تا قرآن را از تحريفات منحرفان و تفسيرهاي گمراهان پاسداري كننـد .بايـد گفـت،
سرّ تأكيد نبي اكرم در حديث ثقلين بر معيّت قرآن و اهل بيت همين اسـت
كه قرآن مصدر تشريع خداوند براي همة قوانين و احكام الهي اسـت و اهـل بيـت و
امامان معصوم مجريان صالو و امين امت براي تطبيي اين قوانين و احكام.

4ـ .4مرجعيت فكري و ديني
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مرجعيت فكري و ديني امامان به اين معناست كه خداوند آنـان را بـه مقتضـاي
دارا بودن مقام عصمت و علم ويژه و احاطه داشتن بر معارف و احكام دين ،شـارح،
مبيّن و مفسّر احكام و معارف دين قرار داده است .ميـان جايگـاه حقيقـي و حقـوقي
آنان در اين شأن همانند شئون ديگـر ارتبـاط تنگـاتنگي اسـت ،لكـن در عـين حـال
جايگاه حقيقي و حقوقي كامالً منفـك و متمـايز از همـديگر اسـت؛ زيـرا آنچـه بـه
شخصيت حقيقي امام برميگردد ،همان عصمت ،علم ويـژه و كارشـناس بـودن
اوست .امام در واقع ،كارشناس حقيقي دين است ،به گونهاي كه هر پرسشـي از
او شود ،بيدرنگ آن را پاسخ داده ،در جواب باز نمينماند و نميدانم نميگويد .از
سوي ديگر ،آنچه به شخصيت و جايگاه حقوقي آنان مربوط ميشود ،اين است كـه
آنان از سوي خداوند مبيّن ،مفسّر و تفصيلدهندة احكام و معارف ديناند و اين مقام
از شئون و مناصب رسمي امامان معصـوم اسـت كـه از آن بـه «امامـت علمـي و
فكري» نيز تعبير ميشود .امامت علمي و ديني يعني اينكه امام ، در تمام معـارف
و احكام ديني و همة آنچه به تفسير و تبيـين و شـرح آن برمـيگـردد و همچنـين در
تفسير و تأويل و رسيدن به ژرفاي معاني و اسرار قرآن كريم كه سرچشمة معارف و
احكام الهي ميباشد ،هادي ،مرجع و آموزگار مردم است.
مرجعيت علمي و ديني امام از يك سو مربوط به امام و از سوي ديگر مربوط بـه
مردم است .آنچه مربوط به امام و جزء شئون و مناصب او به شـمار مـيرود ،شـرح،
تبيين و تفسير معارف و احكام ديني است .در مقابل ،آنچه جزء وظايف مـردم و بـر
آنها واجب است ،رجوع به امام معصوم ميباشد؛ يعني مردم بايد در تمـام امـور
دين و آنچه بر پيامبر وارد شده است ،به امام معصوم رجوع كنند؛ چه اينكه
هيچ راهي براي فرا گرفتن تعاليم و آموزههاي پيامبر نيست مگر رجوع به قـرآن
كريم و امامان معصوم . اين مهم در حديث ثقلين به خوبي بيان شده اسـت .ايـن
حديث و ساير احاديـث نبـوي همچنـان كـه امامـت و رهبـري اهـل بيـت را در
ساحت حكومت و رياست اجتماعي ثابت ميكند ،براي اثبات امامت علمي و دينـي
آنان نيز دليلي قطعي و روشن است و هيچ ابهامي در آن وجود ندارد .پيامبر خدا

در حديث ثقلين با صراحت فرموده است:

معالم دينتان را از علي و اوصياي پس از او فرا گيريد .خداي عزّوجل به من دستور
داد ،تمام آنچه را به من آموخته است ،به علي بياموزم تا آنچه نـزد اوسـت بـه
شما بياموزد .چيزي به آنهـا نياموزيـد و بـر آنهـا پيشـي نگيريـد و از آنـان جـدايي
نمورزيد (نعماني.)33 :3188 ،
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چنانچه ميبينيم ،پيامبر در حديث ثقلين بـر همراهـي و جـدا نشـدن قـرآن و
عترت تأكيد و اهتمام خاص نموده و با صراحت فرمـوده اسـت كـه قـرآن و عتـرت
هرگز از هم جدا نميشود .در همراهـي و قـرين قـرار دادن قـرآن و عتـرت ،نكـات
ژرفي نهفته است كه در ذيل به آنها اشاره ميشود:
 .5آنچه ماية نجات از هالكت و ضاللت است ،تمسّك به قرآن و اهل بيـت
است؛ چه تمسّـك بـه يكـي و كنـار گذاشـتن ديگـري ،سـبب نجـات از هالكـت و
گمراهي نيست؛ بنابراين ،كساني كه معيّت قرآن و عترت را رعايت نكرده و بـه هـر
دو تمسك نميجويند ،هرگز به هدايت نميرسند.
 .7همچنان كه قرآن در زمان حيات پيامبر نيازمند تفسير ،تبيين و توضيو بود
و پيامبر خود اين شأن را عهدهدار بود ،پس از او نيز نيازمند تفسير و تبيين اسـت
كه اين امر به امامان معصوم سپرده شده است.
 .3همان گونه كه قرآن در زمان خود پيغمبـر نيازمنـد مجـري صـالو و امـين
بود ،پس از او نيز نيازمند مجريان صالو و امين است و نقش اجراي احكـام قـرآن و
اجراي حدود الهي را اهل بيت معصوم او بر عهده دارند.
 .9همچنان كه قرآن و معارف آن جاودانه است ،امامت نيز امري جاودانه است و
زمين هرگز از امام و حجّت الهي خالي نيست.
 . 1همانگونه كه در معارف و حقايي قرآن ،هيچ بـاطلي راه نـدارد ،در معـارف اهـل
بيت نيز باطل و خطا راه ندارد و آنان همانند قرآن پيراسته از خطا و اشتباه هستند.
نكات در خور دقّت باقيمانده در باب مرجعيت فكـري و دينـي و احكـام و معـارفي
كه امام بيان ميكند ،اين است كه هر آنچه امامان از معارف و احكام بيان ميدارند،
جملگي همان احكام و معارفي است كه بر نبي اكرم نازل شده است بـا ايـن تفـاوت

كه پيامبر آنها را بدون واسطة بشري و به واسطة فرشتة وحي دريافـت مـينمـود ،امـا
امامان معصوم اين معارف را از پيامبر ، قرآن و امام پيش خود ميگيرند.
معارف و احكامي كه امامان اهل بيـت بيـان مـيكننـد بـا معـارف و احكـام
مجتهدان تفاوت دارد؛ زيرا آنچه امامان بيـان مـيكننـد ،حقيقـت شـريعت محمـدي
است كه هيچ خطا و اشتباهي در آن راه ندارد ،در حالي كه دانش مجتهدان مشـوب
به خطاست ،هرچند مجتهدان در خطايشان معذورند و اصوالً امامان معصـوم بـا
آموزههاي الهي خود بستر اجتهاد را براي آنان فراهم كردهاند.

4ـ  . 5مقام آموزگاري تربيت معنوي و فكري
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يكي از مقامهاي رسمي امامان معصوم مقام آموزگاري آنهاست .خداوند امامان
معصوم را معلم و آموزگار امت اسالمي قرار داده و امر تربيت فكري ،معنوي و
ديني امت را به آنان سپرده است.
اين مقام از متفرعات مرجعيت فكري و ديني است و همان ادلهاي كـه مرجعيـت
فكري و ديني و رياست عامة امام را اثبات ميكند ،با داللـت تضـمني ،ايـن مقـام را
براي امام معصوم به اثبات ميرساند.

4ـ 5ـ .1شاخصه هاي نظام تربيتي امامان معصوم

نظام تربيتي امامان معصوم نظام ويژهاي است كه در آن افزون بر ارتباط منطقـي
و عقلي ميان آموزگار و متعلّم ،بر جوانب عاطفي ،روحي و معنوي آن دو نيز توجـه
و اهتمام شده است؛ به ديگر سخن ،نظام تربيتـي امامـان همـراه بـا واليـت آنـان
است كه معيت و همراهي تربيت و واليت ،به اين نظام معناي خاصّي بخشيده اسـت.
اين نظام نشأتگرفته از قرآن كـريم اسـت كـه واليـت و دوسـتي اهـل بيـت را
فرض قرار داده و سـنت نبـوي نيـز بـر آن تأكيـد كـرده اسـت ،همچنـان كـه درود
فرستادن بر اهل بيت جزء واجبات نماز همة مسلمانان است.
شاخصة دوم نظام تربيتي امامان باال بردن روح تقوا و تقويت اهتمام بر ارتبـاط بـا
  .قل ال أسألكم عليه أجراً إڤ المودّة في القربي( شوري.)73 /

خداست كه اين امر در پرتو دعا و نيايش و همراهي ايمان با عمل صورت ميگيرد.

4ـ 5ـ .2نقش نيايش در نظام تربيتي امامان
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 .5حجّيت تبيين و تفسير امام در معارف و احكام دين

با نگاهي ژرف در آيات قرآن و احاديث نبوي و در نظر گرفتن تصويري صـحيو از
امامت ـكه امام حجّت خدا در ميان مردم و رابطـة ميـان مـردم و نبـي در بيـان و
تفصيل معارف و احكام الهي استـ هيچ شك و ترديدي باقي نميماند كه تفسـير و
تبيين امام همانند حجيّت قرآن و حجيّت بيان و تفسير پيامبر ، حجّت قطعي است.
آيا ممكن است خالي حكمت و خرد ،غير حجّت را در كنار حجّت قطعي قـرار داده،
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در مدارس تربيتي اهل بيت نيايش نقش بسزايي را ايفا ميكند .مناجـات گسـتردهاي
كه از آن بزرگواران به جا مانده است ،بيشتر ساعات شب و روز ،ايـام هفتـه ،اعيـاد،
ماهها و طول سال را فرا ميگيرد .در سراسر اين دعاها معارف الهي ،توحيد ،اسـماي
اعظم و صفات الهي موج ميزند و روحية تسليم ،انقياد ،بندگي و فنـاء فـي اهلل را در
مناجاتكننده به ارمغان ميآورد .دعاهايي همچون دعاي موسوم به دعاي كميل كه
امير مؤمنان آن را به شاگردش كميل بن زياد تعليم داده ،دعاي امام حسـين
در روز عرفــه و نيايشــهاي امــام ســجاد كــه دل و ديــدة ســالك را صــفا و جــال
ميبخشد و بسياري از دعاهاي ديگر از ترال فرهنگي و تربيتي امامـان معصـوم
است كه در هيچ نظام تربيتي ديگري ،بديل و نظير آن ديده نميشود .ايـن نظـام تربيتـي
در ايجاد ارتباط با خداوند سبحان و فراهم آوردن روحية طهارت و تقوايك سـالكان،
نقش مهم و اثربخشي دارد .برآيند چنين نظام تربيتي الهي در تاريخ تشيع و شاگردان
ويژة اهل بيت و شيعيان محسوس و مشهود است؛ كساني چون سـلمان فارسـي،
ابوذر غفاري ،اويس قرني ،عمار ياسر ،مالك اشتر ،كميل بن زياد ،مي م تمـار ،حجـر بـن
عدي ،ابوحمزة ثمالي ،محمد بن مسـلم ،زراری بـن اعـين ،هشـام بـن حكـم و ديگـر
عالمان و شاگردان با واسطة اهل بيت كه همگان تجسّـم ديـن و دانـش ،صـبر و
شكيبايي در برابر محنت و بال و اهل زهد و عبادت و ورع و تقوا بودهاند.

اطاعت از آن را واجب كند؟ آيـا پيـامبر رحمـت مسـلمانان را بـه غيـر حجّـت
ارجاع داده ،آن را مصدر تفصيل و تبيين احكام الهي قرار ميدهد؟
حال بار ديگر حديث ثقلين را مرور ميكنيم تا صراحت گفتار پيامبر اكرم را
در اين خصوص باز يابيم:

مردم! پناهگاه و نيز وليّ و سرپرست شما و رهبر و پيشواي شما را پس از خودم بـه
شما معرفي كردم .او برادرم علي بن ابيطالب است .او در ميان شـما بـه منزلـة مـن
است ،پس دينتان را از او فـرا گيريـد و از او در تمـام امـور اطاعـت ورزيـد؛ زيـرا
خداي عزّوجل به من دستور داد ،تمام آنچه به من آموخته است ،بـه او بيـاموزم تـا
آنچه نزد اوست به شما بياموزد .از او بپرسيد و معالم دينتان را از او و اوصياي پس
از او فرا گيريد .چيزي به آنها نياموزيد و بر آنان پيشـي نگيريـد و از آنـان جـدايي
نورزيد؛ زيرا آنها با حيّاند و حي با آنان است( ...نعماني33 :3188 ،ـ.)33

امام صادق ميفرمايد:

ما مفسران و توضيودهندگان وحي الهي و حجّت رسا و آشكار الهي بر آفريدگان
او هستيم (مجلسي.)335/83 :3131 ،
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بنابراين بـا بـودن آيـات روشـن قرآنـي و صـراحت گفتـار و آمـوزههـاي پيـامبر
گرامي و ويژگي عصمت و برتري امامان بر همة مردم در همـة فضـايل ،بـه
ويژه در علم و فهـم ويـژه و خطاناپـذير و گسـتردة آن بزرگـواران ،هـيچ ابهـامي در
حجّيت سخن ،سيره و تقرير امامان معصوم باقي نميمانـد؛ از ايـن رو ،فقيهـان و
اصوليان شيعه ،حتي خبر واحدي را كه از معصوم رسيده ،با واجد بـودن شـرايط در
ص اطالق و عمـوم آيـات قـرآن مـيداننـد و از ايـن
سند و داللت آن ،مقيّد و مخصّ ك
طريي در كشف احكام الهي مدد ميجويند.

 . 6نقش امامان در توليد و گسترش علوم و معارف اسالمي

همة عالمان و دانشمندان اسـالمي بـر نقـش مهـم امامـان معصـوم در پيـدايش و
گسترش علوم و معارف اسالمي معترفاند و نقش بيبديل اهـل بيـت پيـامبر در
  .أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم. 

اين باره براي هيچ منصفي ترديدپذير نيست.
بسياري از بزرگان نحلههاي علمي تصـريو كـردهانـد كـه همـة علـوم و معـارف
اسالمي به امير مؤمنان علي منتهي ميگردد و همة نحلههاي علمي خود را مفتخر
به انتساب به او ميدانند.
شريفترين علوم ،علم خداشناسي است .اين علم از گفتار علي اقتباس شده
و هيچ كس به مانند او و فرزندان معصـوم او دربـارة توحيـد سـخن نگفتـه و دربـارة
صفات او به زيبايي و خوبي عبارت نياورده است .كسي بهتـر از آنـان بحـث قضـا و
قدر و جبر و اختيار را براي فهميدن عقول نزديك نكرده است.
خطبهها ،نيايشها و كلمـات اميرالمـؤمنين و فرزنـدان معصـوم او لبريـز از مطالـب
ژرف و بينظيري در باب توحيد ،نبوت ،معاد و معارف و حقايي و اسرار قرآني است.
از علوم و معـارف اسـالمي ،علـم تفسـير اسـت كـه سرچشـمة آن در تمـام بـالد
اسالمي به علي منتهي ميگردد .ابن ابيالحديد ميگويد:
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سيوطي دربارة روايات تفسيري باقيمانده از خلفا ميگويد:

روايات تفسيري از سه خليفة نخست بسيار اندك است و روايـات تفسـيري خليفـة
اوّل از ده تجاوز نميكند ،لكـن از علـي روايـات تفسـيري بسـياري در دسـت
است (سيوطي.)181/8 :3133 ،
5

سيوطي آنگاه روايت ذيل را نقل ميكند:

ابن طفيل گفت :من در خطبة علي حاضر بودم كه ميگفت :بپرسيد از من ،بـه
خدا سوگند! هيچ چيز را از من نميپرسيد مگر اينكـه شـما را از آن خبـر دهـم .از
كتاب خدا بپرسيد .به خدا سوگند! هيچ آيهاي نيست مگـر اينكـه مـيدانـم كـه در
شب نازل شده است يا در روز ،در كوه يا در پهنههاي دشت (همان).

دانش ديگر در معارف اسالمي ،فقه است كه علي اصل و اسـاس آن اسـت،

جايگاه امامان معصوم تر عصر خاتميت /پژوهشها

بيشتر مباني تفسير از امير مؤمنان و ابن عباس نقل شده است و همة مردم نيـك
ميدانند كه ابن عباس از شاگردان علي و هماره مالزم با او بود .چـون بـه ابـن
عباس گفته شد :ميزان دانش تو در برابر علم و دانش پسـرعمويت چگونـه اسـت؟
گفت :به نسبتِ قطرهاي از باران كه در دريا ميافتد (ابن ابيالحديد /3 :3139 ،مقدمه).
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به گونهاي كه هر فقيهي ريزهخوار سفرة دانش او و بهرهمنـد از فقـه اوسـت .فقهـاي
صحابه همچون عبداهلل بن عبـاس و عبـداهلل بـن عمـر هـر دو فقهشـان را از علـي
آموخته بودند .خليفة دوم گفته است :اميدوارم برايم مسئلة پيچيده و دشواري پـيش
نيايد كه ابوالحسن علي براي حلّ آن نباشد .نيز گفته است« :هرگاه علـي در
مسجد حاضر است نبايد هيچ كس ديگري فتوا دهد» .عامه و خاصه اين سـخن را از
پيامبر نقل كردهاند كه فرموده است:
«قاضيترين و آگاهترين شما به دانش قضاوت ،علي اسـت» .داوري در ايـن
سخن همان فقه است و طبي اين سخن پيامبر ، علي فقيهترين اصحاب اسـت
(ابن ابيالحديد.)39/3 :3139 ،
علم ديگر ،دانش طريقت است كه ارباب اين فـن در همـة سـرزمينهاي اسـالمي
سند خود را به علي ميرسانند .شـبلي ،جنيـد ،سـري ،سـقطي ،بايزيـد بسـطامي،
ابومحفو معروف كرخي و جز ايشان جملگي به اين امر تصريو كردهاند .اصحاب
طريقت موضوع خرقهپوشي خود را كه تـا امـروز مهـمتـرين شـعار آنـان اسـت ،بـه
علي اسناد ميدهند (همان.)38 :
صوفيه كلمة «قطب» را كه براي شيوخ طريقت به كار ميبرند نيز از كلمات اميـر
مؤمنان اقتباس نمودهاند .امام علي دربارة نقش و جايگاه خود ميفرمايد:

به خدا سوگند! فالني پيراهن خالفت را وارونه به تن كرد ،در حالي كه ميدانست
جايگاه من در برابر ديگران مانند عمود و قطب سنگ آسياسـت ( نهج البالغه:3133 ،
13/3ـ.)13

عرفا نه تنها امير مؤمنان علي ، بلكه ساير امامـان اهـل بيـت را هماننـد دو
فرزند بزرگوار آن حضرت امام حسن و امام حسين و امام سـجاد و امـام بـاقر و
امام صادق و امام رضا را نيز قطب و پيشواي خود دانستهاند و واليـت جملگـي
آنها را پذيرفتهاند (ابن عربي ،بيتا 533/8 :و 33/1ـ .)39
خطبهها ،كلمات و نيايشهاي به جا مانده از ائمة گواه روشني است بر اينكـه
سرچشمة عرفان حقيقي اسالمي كسي جز آنان نبوده است .ابن ابيالحديد ميگويد:
مردم ،چگونگي نماز گزاردن ،نماز شب و خواندن ادعيه و اوراد را از او آموختهاند.

 .7حجّيت كالم و تجارب امامان معصوم

دربارة عصمت و حجّيت گفتار و سيرة امامان به تفصيل سخن گفتيم .بنا بر عصـمت
امامان و نيز گفتار صريو پيامبر دربارة آنان ،در حجّيت سيره و گفتار آنان هـيچ
ترديد و ابهامي وجود ندارد و شيعيان به اتفـاق ،سـيره و گفتـار امامـان اهـل بيـت را
همانند سيره و گفتار پيامبر حجّت دانسته ،ادلة فراواني نيز بر آن اقامـه كـردهانـد .آيـا
ممكن است پيامبر مردم را بر غير حجّت ارجاع دهد و به آنان فرمـان دهـد تـا معـالم
دين خود را از غير حجّت بگيرند؟ در حالي كه پيـامبر در احاديـث متـواتري امامـان
اهل بيت را مرجع و ملجأ ديني و معنوي و اجتماعي معرفي كرده است.
اما اين سخن كه حجّيت گفتار و كردار امامان مسـتند بـه سـخن پيـامبر
ميباشد ،سخن حي و درستي است .حجّيت گفتـار و سـيرة پيـامبر نيـز از جانـب
خداوند است و خداوند سبحان دستور و فرمان او را براي مسلمانان ،بلكه براي همـة
آدميان حجّت و واجب االطاعه قرار داده است.
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چالش فقدان نبي در عصـر خاتميـت ،پرسشـهاي نـوي را در پـيش پـاي دينـداران و
عا لمان نوانديش و روشـنفكر مسـلمان نهـاده و بـه ويـژه در چنـد دهـة اخيـر ،آنـان را در
خصوص اين مسئله به واكاويهاي تازهاي وا داشته است كه حاصل آن ارائـة تحقيقـات و
رهيافتهاي موجود در اين مسئله است ،به گونهاي كه هر كدام ،عواملي را براي خاتميـت
ذكر كردهاند؛ عواملي همچون رشد و بلوغ عقلي بشر ،كمال دين خاتم و. ...
افزون بر عوامل يادشده ،عامـل مهـم ديگـري را مـيتـوان بـه آن افـزود و آن فراينـد
امامت در دين خاتم است .تصوير امامت ،شرايط و اوصاف امام و نقش و منزلت امامـان
معصوم در عصر خاتميت به خوبي نشان ميدهد كه فرايند امامت در اسالم يكـي از
مهمترين عوامل خاتميت است؛ زيرا امامت مانند نبوت مقامي الهي و امامان نيز م ـل
پيغمبر ،برگزيدة خدا و از خطا و معصيت پيراسـتهانـد .اينـان وارثـان نبـيانـد و از معنـاي
  .و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا( حشر.)2 /

جايگاه امامان معصوم تر عصر خاتميت /پژوهشها

 . 8ارتباط امامت و خاتميت
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مكتوم آيات قرآن آگاهاند و بر ظاهر و باطن شريعت نبي خاتم احاطة علمي دارند .مفسّر
و مبيّن غموض معارف دين و شارح و تفصيلدهندة احكام آناند .حافظ ديـن از بـدعتِ
بدعتگذاران و تحريفِ تحريفگراناند و در نهايت ،مجري صالو و امين شريعتانـد.
فهم و تفسير آنان از دين ،ويژه و خطاناپذير اسـت و فهـم و تفسـير متفكـران و مجتهـدان
هرگز با فهم آنان همسان نيست .آنان حجّت خدا بر خلياند و مشروعيت و حقانيـت هـر
چيزي بر محور وجود آنان ميچرخـد و از واليـت تشـريعي و تكـويني برخوردارنـد .بـا
واليت تكويني و الهامات قدسي كه به آنها ميشود ،ارتباط زمينيان با عالم برين را حفـظ
ميكنند ،پس اين ارتباط با ختم نبوت قطع نشده و باب آن مسدود نگرديده است.
از سوي ديگر ،امامان معصوم با واليت تشريعي و مقـام مرجعيـت فكـري و
ديني خود كه پيامبر خاتم به آنان سپرده است ،دين را از بدعت و تحريف حفظ
نموده ،معارف و احكام آن را با تفسير معصومانه بسط و تفصيل ميدهنـد .در واقـع،
شيعيانْ دورة حضور امامان معصوم را دورة تفسير معصومانه ميدانند كه آنان بـا
فهم ويژة خود ،قرآن را تفسير و معـارف و احكـام آن را بـه دور از هرگونـه خطـا و
اشتباهي به طالبان و تشنگان آن ارائه ميدهند .امامان در اين عصر همان رسالت
هدايت و نقش پيامبر اسالم را دارند كه مردم از فيض وجود و حضور آنان بهره
ميبرند و از طريي آنان به معارف و احكام واقعي دين خاتم و حقيقت شريعت محمـدي
دسترسي مييابند ،همان گونه كه در زمان خود نبي اكرم و حضـور آن حضـرت بـه
حقيقت و واقع اسالم دسترسي داشتند؛ بنابراين ،حضور امامان معصـوم و نيابـت
آنان از شئون و وظايف پيامبر و وجود متن ت بيتشـده و وحيـاني قـرآن ،ديگـر
نيازي به بع ت پيامبر و شريعت جديدي نيست .در واقع ،پس از خـتم نبـوت ،دوران
واليت امامان كه به تعبيري «واليت باطني نبوت جاويد» است (كربن ،)31 :ميرسد.
دورة حضور امامان معصوم مقدم بر دورة اجتهاد و سپردن امـر بـه عالمـان و
دانشمندان ديني است؛ چه اينكـه تفسـير و فهـم امـام در جميـع دادههـاي ديـن،
درست همانند فهم نبي خاتم ، فهم واقع و حقيقت دين و خطاناپـذير اسـت و نـه
فهمي استنباطي و اجتهادي و خطاپذير .دورة اجتهاد و سپردن امر به علمـاي امـت از
زمان غيبت امام معصوم آغاز ميگردد و بنيان تفسير و اجتهاد در اين دوره همان
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فهم و تفسير معصومانة امامان معصوم و ترال فرهنگي ـ علمي عظيمي است كه
به «سنت علوي» از آن ياد ميشود و راه را براي تفسير و اجتهاد هموار ميسازد.
امامت از ناحية ديگري نيز به خاتميت پيوند مـيخـورد و آن مسـئلة كمـال ديـن
خاتم است .كمال دين خاتم را جزو عوامل خاتميت برشمردهاند؛ يعني از آنجـا كـه
دين در شريعت خاتم ،تمام و كمال مييابد ،نيازي به شريعت و نبي جديدي نيست؛
به عبارت ديگر ،خاتم كسي است كه همة مراتب را پيموده و به هـر آنچـه از طريـي
وحي دستيافتني بوده ،دست يافته و جملگي آن را براي هدايت و سعادت ابدي به
ارمغان آورده است .حال ،پرسش عمـده ايـن اسـت كـه شـريعت خـاتم بـه انضـمام
امامت ،تمام و كامل است يا بدون آن؟
پاسخ اين پرسش از دقت و تأمل در دو آية قرآن به خوبي پيداست:
« .5اي پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است ،كامالً [به مـردم]
برسان! و اگر به مردم نرساني ،رسالت او را انجام ندادهاي» (مائده.)33 /
« .7امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسـالم را
به عنوان آيين [جاودانِ] شما پذيرفتم» (مائده.)1 /
مفسّران شيعه اجماع دارند كه شأن نزول اين دو آيـه ،مسـئلة امامـت اسـت و ارتبـاط
امامت و كمال دين به روشني در اين دو آيه پيداست؛ زيرا از نگاه اين آيات ديـن خـاتم
بدون تبلي و رساندن امامت ،ديني كامل و مرضاي الهي نيست .ديـن آنگـاه بـه كمـال و
تمام ميرسد كه مسئلة امامت و مرجعيت فكري و ديني مسـلمانان پـس از پيـامبر بـه
آنان تبلي و معرفي گردد .پس از آنكه اين امـر از سـوي پيـامبر انجـام گرفـت و آن
حضرت در روز هجده ذيالحجة سال حجی الوداع در غدير خـم اميـر مؤمنـان علـي بـن
ابيطالب را پيشوا و امام و وليّ مسلمانان معرفي كرد ،آنگاه فرشتة وحـي آيـة كمـال
دين را بر قلب او فرود آورد كه اكنون آن رسالت عظيم انجام شده ،ديـن شـما كامـل و
نعمت الهي بر شما تمام گشته و اسالم به عنوان ديـن جـاودانِ شـما پذيرفتـه شـده اسـت.
بنابراين ،دين خاتم بدون امامت ،كامل و خاتم نيست و آنچه سبب كمال و ختم آن
ميگردد ،مسئلة امامت است .فرايند امامت با ويژگيهاي پيشگفته از مختصات ديـن
پيامبر خاتم است كه در هيچ يك از اديان آسماني پيشين وجود ندارد.
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 .5ناج اتيالغ  ،شرح محمد عبده ،قم ،دار الذخائر 5320 ،ش.
 .7ابن ابيالحديد ،شهح ناج اتيالغ  ،تحقيي محمد ابوالفضل ابراهيم ،دار احياء الكتب العربيه 5323 ،ق.
 .3ابن حنبل ،احمد ،مسبد احمد ،بيروت ،دار صادر ،بيتا.
 .9ابن عربي ،اتفتوحا اتمكه  ،بيروت ،دار صادر ،بيتا.
 .1اصفهاني ،محمدحسـين ،ناا ی اتداا ی فی شاهح اتكفا ا  ،تحقيـي مهـدي احـدي اميركالئـي ،قـم،
سيدالشهداء 5329 ،ش.
 .6انطاكي ،شيخ محمد ،تماذا اخته مذهب اهل اتيهت ،تحقيي شيخ عبدالكريم عقيلي ،قم ،مركز نشـر
التابع لمكتب االعالم االسالمي 5321 ،ش.
 .2بحراني ،سيد هاشم ،غا ی اتمهام حجی اتخصام ،تحقيي سيدعلي عاشور ،بيجا ،بينا ،بيتا.
 .3بيهقي ،اتسبن اتكيهي ،دار الفكر ،بيتا.
 .4ترمذي ،سبن اتتهمذي ،بيروت ،دار الفكر 5903 ،ق.
 .50حاكم نيشابوري ،اتمستداك ،بيجا ،بينا ،بيتا.
 .55حكيم ،سيدمحمدباقر ،د ا اهل اتيهت. 
 .57خزاز قمي ،ابوالقاسم علي بن محمد ،كفا ی االثه ،قم ،بيدار 5905 ،ق.
 .53سبحاني ،جعفر ،ال ت تره عی تكو بی دا قهآن مجهد ،قم ،مؤسسة امام صادق 5337 ، ش.
 .59سيوطي ،عبدالرحمن جاللالدين ،االتقان فی علوم اتقهآن ،بيروت ،دار الفكر 5956 ،ق.
 .51شيخ صدوق ،االماتی ،قم ،مؤسسة بع ت 5952 ،ق.
 .56شيخ طوسي ،االماتی.
 .52طبراني ،حافظ ،اتمعجم اتكيهه ،تحقيي حمدي عبدالمجيد السلفي ،بيروت ،دار احياء الترال العربـي،
 5901ق.
 .53طوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن ،االماتی ،قم ،دار ال قافه 5959 ،ق.
 .54كربن ،هانري ،تاا خ فلسف .
 .70كليني ،محمد بن يعقوب ،اصول كافی ،تصحيو علـياكبـر غفـاري ،تهـران ،دار الكتـب االسـالميه،
 5363ش.
 .75مجلسي ،محمدباقر ،بحاااالنواا ،بيروت ،مؤسسی الوفاء (ط 5903 ،)7ق.
 .77مرعشي نجفي ،سيدشهابالدين ،شهح احقاق اتحق ،قم ،منشورات مكتبی آيـیاهلل العظمـي المرعشـي
النجفي ،بيتا.
 .73مسلم ،صحهح مسلم ،بيروت ،دار الفكر ،بيتا.
 .79نعماني ،محمد بن ابراهيم ،اتغهي  ،تحقيي فارس حسون ،قم ،انوار الهدي 5977 ،ق.
 .71نقوي ،سيدحامد ،خالصی عيقا االنواا ،تهران ،مؤسسی البع ه 5906 ،ق.
 .76هي مي ،ابن حجر ،اتصواعق اتمحهق .

